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Massa pronta a usar 

Para colar azulejos e molduras de 
poliestireno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREAS DE APLICAÇÃO 

 
• Massa para colar azulejos e cerâmicas, assim como molduras e sancas de poliestireno, sobre 

suporte de gesso, madeira, tintas, vidro, betão, placas de gesso cartonado (não hidrofugado), etc. 
• Para fixar novas cerâmicas directamente acima das antigas. 
• Uso Interior. Pode ser utilizado para colar pequenas peças no exterior. 
• Não é apropriado sobre superfícies metálicas, câmaras frigoríficas, piscinas ou suportes húmidos. 

 
CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS 

 
• Muito aderente sobre qualquer superfície. 
• Resistente à água em casas de banho e cozinhas. 
• Flexível. 
• Pronta a usar. Fácil e cómoda aplicação. 
• Classificação D2E segundo EN-12004. 
 

 
APLICAÇÃO E PREPARAÇÃO DO SUPORTE 
 
Suporte 
 

O suporte deve estar liso e nivelado. Aplicar sobre suportes consistentes, sem fendas, limpos e 
secos.  Eliminar manchas de gordura, ceras, e zonas mal aderidas. Eliminar o pó e sanear a 
superfície. Aplicar previamente um primário sobre suportes muito absorventes ou desagregáveis. 
 
Aplicação 
 

Aplicar por pontos ou cordões, separados uns dos outros 1 cm, ou com espátula dentada. 
Permite correcções até 20 minutos após a aplicação. 
Não aplicar massa para juntas até depois de 24 horas, para facilitar a secagem. 

Cimento Cola em 
Pasta 
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Limpar o excedente de cola com um pano húmido até ao limite de 3 horas e as ferramentas com água 
imediatamente depois de usar. 
Não é apropriado para câmaras frigoríficas, piscinas ou suportes húmidos. 
No caso de trabalhar com o tubo, agitar e amassar o tubo antes de usar. Depois da aplicação, 
expulsar o ar do tubo e fechar bem para uma perfeita conservação. 
 
PRECAUCÕES 
 
Não utilizar a temperaturas inferiores a 5ºC. 
Não utilizar sobre suportes com humidade permanente. 
 
 
DADOS TÉCNICOS 
 

Produto 
Base do ligante Copolímeros acrílicos 
Diluente Água 
Densidade 1,65 ± 0.05 g/cc 
Consistência Pasta 
Cor Branca 

Aplicação 
Temperatura de aplicação Entre 5º e 30ºC 
Ferramenta Talocha dentada ou aplicação directa com o tubo 
Limpeza das ferramentas Com água, imediatamente depois de usar 
Tempo de trabalho e correcção das peças Aprox. 20 minutos 
Rejuntado Depois de 24 horas 
Consumo Teórico Aprox. 10 azulejos 10x10 cm por cada 100 grs. 

 
 
FORNECIMENTO 
 

 
 
 
 
Apresentação Unid. / Caixa Palet 
Tubo 200 ML 12 100 caixas 

Tarro 1 Kg 12 54 caixas 
 

 

 
 
ARMAZENAGEM    
 

Conservar bem fechado. Armazenar protegido da humidade e das geadas.  
 
SEGURANÇA    
 

Isento de etiquetado de segurança. Consultar a Ficha de Dados de Segurança para mais informação. 

Observações gerais 
Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam observações gerais, produto da 
nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso de aplicações particulares. Não é possível 
atender  reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos 
Serviços de aconselhamento técnico. 
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